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Kieswijzer urine-opvangzakken

Zoek met behulp van deze interactieve 
kieswijzer de juiste urine-opvangzak.
Voor een optimale werking dient u verbonden te zijn met internet.
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Wat is de toepassing van de urine-opvangzak?

Nachtzakken worden aan het  

bed bevestigd en hebben een inhoud  
van 1500 ml tot 2000 ml.

Ook kunnen nachtzakken doorgekoppeld 

worden aan een beenzak.

Beenzakken worden meestal 
op het bovenbeen gedragen 

en hebben een inhoud van  

350 ml tot 800 ml. 
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Bij mensen met een verblijfskatheter  

die gevoelig zijn voor urineweginfecties 

kan gekozen worden voor een steriele  

urine-opvangzak.

De niet-steriele urine-opvangzak 

is de standaard urine-opvangzak 

in de thuissituatie.

Dient de urine-opvangzak steriel of niet-steriel te zijn?



4

Freedom® Triform Steriel  

Speciaal voor intramuraal gebruik of in combinatie met een 
verblijfs- of suprapubische katheter zijn er Freedom 

Triform urine-opvangzakken steriel. 

Freedom® Triform urine-opvangzak steriel
Art.nr. Omschrijving Inhoud Verp. ZI-nummer

WTF500 slang 6 cm 500 ml 10 13552708

WTF500M slang 10 cm 500 ml 10 13613049

Anti-knik slangAftapkraan
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Urine-opvangzakken die langere 

tijd (tot maximaal 7 dagen) 

gebruikt  kunnen worden, bij 
matig tot  zware incontinentie.

Speciale urine-opvangzak  

voor rolstoelgebruikers met  

een verminderde handfunctie.

Bij lichte tot matige incontinentie. 

Voor actieve momenten.  

Wordt de urine-opvangzak kortdurend of 
meerdere dagen gebruikt?
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Conveen® Active beenzak

Aftapkraan Anti-knik slang

Conveen® Active urine-opvangzak
Art.nr. Omschrijving Inhoud Verp. ZI-nummer

25502 slang 7 cm 250 ml 30 15605698

http://www.coloplast.nl/continentie/professional/voorlichting/#section=Hoe-moet-Conveen%c2%ae-Active-gebruikt-worden_85137
http://www.coloplast.nl/Over-ons/Landing_pages/Urine-opvangzakken/
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Conveen® Active

Conveen® Active
Voor actieve personen met lichte tot matige incontinentie is Conveen Active 
ontwikkeld. Samen met Conveen® Optima externe katheters of met een 

verblijfskatheter vormt Conveen Active een compleet urine-opvangsysteem  

dat discreet en betrouwbaar is.

•  De urinezak is geïntegreerd in een comfortabele elastische band,

gemakkelijk aan te brengen.

•  De urinezak wordt aan de binnenkant van het dijbeen gedragen,

zodat deze amper te zien is, zelfs bij een korte broek of onder een rok.

• Het aftapkraantje is weg te stoppen en daarmee onzichtbaar.

•  Het unieke bevestigingssysteem houdt de urine-opvangzak op zijn plaats,

zelfs bij sportactiviteiten.

•  Korte slang die op maat te knippen is, zodat er bij het bewegen geen

belemmeringen zijn.
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Instructie

1
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De lengte van de slang kan ingekort 

worden. Knip de slang af na het 

geribbelde stuk en laat zoveel 

mogelijk van het gladde stuk eraan 

zitten.

Vouw de urinezak uit en houd de 

opening aan de bovenkant en de 

aftap aan de onderkant.

Bevestig het uiteinde van de slang op 

de urinezak.

Sluit het aftapkraantje.

Verwijder de beschermfolie van de 

twee plakstroken. De slang moet 

naar boven wijzen.

6
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Bevestig de urinezak bij voorkeur hoog 

op het rechterbovenbeen, de connector 

zo dicht mogelijk bij de condoomcathe-

ter. Wikkel het lange deel van de band 

rond uw been en bevestig hem met de 

kleefstrip.

 Sluit de urinezak aan op de con-

doomcatheter door de connector 

van de slang zo ver mogelijk in de 

catheter te  

duwen.

U kunt de aftap verbergen door hem 

tussen de urinezak en de  

buitenste laag van de elastische band 

te stoppen

 Leeg de urinezak als deze 2/3 vol is. 

Knijp in het flexibele deel van het  

aftapkraantje. Verwijder met de  

andere hand het dopje en laat dan lang-

zaam de urine in het toilet of  

ander opvangmateriaal lopen. Na  

afloop het kraantje weer sluiten.
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Anti-knikslang
De slang is op elke gewenste lengte af te knippen en zo 

flexibel dat de urinestroom niet geblokkeerd wordt.  

Er is dus geen kans op lekkage.

Slang op maat knippen
Meet de lengte die u nodig heeft en knip de slang af op het 

dunne gedeelte. Het dunne gedeelte moet zo lang mogelijk 

zijn om een goede aansluiting met de connector te krijgen. 

Breng de connector in de slang door een paar centimeter 
van het uiteinde de slang samen te drukken, terwijl u  

gelijktijdig de connector zover mogelijk in de slang duwt. 

Druk vervolgens de connector zover mogelijk in het  

uiteinde van de externe katheter of verblijfskatheter.

Conveen® Security+ Anti-knikslang



Simpla® Plus Syphon urine-opvangzak 
Art.nr. Omschrijving Inhoud Verp. ZI-nummer

21567 slang 25 cm 750 ml 20 16319338
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Simpla® Plus Syphon beenzak

Kruiskraan Anti-knik slang

Speciaal voor rolstoelgebruikers met een slechte handfunctie. 
Eén slang wordt aangesloten op de katheter. De andere slang 

wordt in het toilet gehangen om de zak te legen. Simpla Plus 

Syphon wordt geleegd door middel van het hevelprincipe.  

Als men licht op de zak drukt, stroomt deze vanzelf leeg.
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Conveen® Security+ Anti-knikslang

Anti-knikslang
De slang is op elke gewenste lengte af te knippen en zo 

flexibel dat de urinestroom niet geblokkeerd wordt.  

Er is dus geen kans op lekkage.

Slang op maat knippen
Meet de lengte die u nodig heeft en knip de slang af op het 

dunne gedeelte. Het dunne gedeelte moet zo lang mogelijk 

zijn om een goede aansluiting met de connector te krijgen. 

Breng de connector in de slang door een paar centimeter 
van het uiteinde de slang samen te drukken, terwijl u  

gelijktijdig de connector zover mogelijk in de slang duwt. 

Druk vervolgens de connector zover mogelijk in het  

uiteinde van de externe katheter of verblijfskatheter.



Conveen® beenbandjes
Elastische beenbandjes speciaal voor de bevestiging van de Simpla Plus 

Syphon urine-opvangzak aan het bovenbeen.

Conveen® beenbandjes siliconen
Art.nr. Omschrijving Verp. ZI-nummer

21380 beenbandjes siliconen 10x2 14568829
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Conveen® beenbandjes
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U kunt hierbij kiezen tussen een 

gladde slang of een anti-knikslang.

Beenzakken zijn verkrijgbaar met een 

inhoud variërend van 350 ml tot 800 ml.

Maak onderstaande keuze
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Inhoud van de beenzak

In de meeste gevallen is een beenzak van 500 ml de aangewezen keuze voor de thuissituatie.  

Alle beenzakken hebben een handige aftapkraan en kunnen doorgekoppeld worden naar een nachtzak 

voor extra opvangcapaciteit en grotere zekerheid.
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Conveen® Security+ beenzak 350 ml   

Anti-knik slangConveen aftapkraan

Conveen® Security+ urine-opvangzak
Art.nr. Omschrijving Inhoud Verp. ZI-nummer

5164 slang 30 cm 350 ml 30 14240890

5165 slang 50 cm 350 ml 30 14240904

PVC-vrij

http://www.coloplast.nl/continentie/professional/voorlichting/#section=Hoe-moet-de-Conveen%c2%ae-urine-opvangzak-gebruikt-worden_85139
http://www.coloplast.nl/Over-ons/Landing_pages/Urine-opvangzakken/
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Conveen® aftapkraan

GeslotenOpen

Conveen aftapkraan
Het aftapkraantje is zo ontworpen dat het gemakkelijk met 

één hand te bedienen is, ook voor mensen met een beperkte 

handfunctie. 

Het aftapkraantje van de urine-opvangzak wordt gesloten 

door het afsluitklepje omhoog te klappen. U hoeft geen klik 

te horen. Alle opvangzakken zijn verpakt met open 

aftapkraantjes!

Legen van de urine-opvangzak
Voor het legen van de urine-opvangzak hoeft u alleen het 

klepje naar beneden te doen. Indien u de urine-opvangzak 

op het been draagt, kunt u eventueel het onderste 

beenbandje losmaken om het legen te vergemakkelijken. Als 

de urine-opvangzak leeg is, sluit u het aftapkraantje weer.
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Anti-knikslang
De slang is op elke gewenste lengte af te knippen en zo 

flexibel dat de urinestroom niet geblokkeerd wordt.  

Er is dus geen kans op lekkage.

Slang op maat knippen
Meet de lengte die u nodig heeft en knip de slang af op het 

dunne gedeelte. Het dunne gedeelte moet zo lang mogelijk 

zijn om een goede aansluiting met de connector te krijgen. 

Breng de connector in de slang door een paar centimeter 

van het uiteinde de slang samen te drukken, terwijl u  

gelijktijdig de connector zover mogelijk in de slang duwt. 

Druk vervolgens de connector zover mogelijk in het  

uiteinde van de externe katheter of verblijfskatheter.

Conveen® Security+ Anti-knikslang
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Bevestiging beenzakken

Conveen® Urinezakhouder
De Conveen Urinezakhouder is een elastische fixatiekous die op een  

comfortabele manier de urine-opvangzak aan het been bevestigt. Zowel te  

gebruiken voor het bovenbeen als onderbeen met een opening voor de aftapkraan. 

De Conveen Urinezakhouder is beschikbaar in drie maten met kleurcodering.

Conveen® Beenbandjes
Zachte beenbandjes om de Conveen urine-opvangzakken 

aan het been te bevestigen. Op iedere hoek van de urine-

opvangzak zit een opening waar de knoop van de Conveen 

beenbandjes doorheen gehaald kan worden. De 

beenbandjes worden vervolgens met klittenband om het 

been bevestigd.
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Conveen® Security+

Conveen® Security+ 
• Anti-knikslang op individuele lengte af te knippen.

• Handige aftapkraan.

• Non-woven achterzijde, de huid raakt niet geïrriteerd.

• Bevat geen PVC of weekmakers.

De slang is op elke gewenste lengte af te knippen en zo flexibel dat de 

urinestroom niet geblokkeerd wordt. Er is dus geen kans op lekkage.

Het aftapkraantje is zo ontworpen dat het gemakkelijk met één hand 

te bedienen is, ook voor mensen met een beperkte handfunctie.

Er is een mogelijkheid tot doorkoppelen aan een nachtzak voor een grotere 

opvangcapaciteit of ter preventie van opstijgende urineweginfecties.
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Instructie Conveen® Security+

Conveen® Security+ urine-opvangzakken zijn ontwikkeld om urine af te voeren bij onverwacht en ongewild urineverlies. De 
urine-opvangzakken zijn pvc-vrij en voorzien van een terugslagventiel om te voorkomen dat de urine weer terug kan stromen. 
U kunt deze urine-opvangzakken gebruiken in combinatie met een verblijfscatheter of een condoomcatheter voor maximale 
zekerheid en comfort.

Anti-knikslang
De slang is op elke gewenste lengte af te knippen en zo flexibel dat de urinestroom niet geblokkeerd 

wordt. Er is dus geen kans op lekkage.

Slang op maat knippen
Meet de lengte die u nodig heeft en knip de slang af op het dunne gedeelte. Het dunne gedeelte moet zo 
lang mogelijk zijn om een goede aansluiting met de connector te krijgen. Breng de connector in de slang 
door een paar centimeter van het uiteinde de slang samen te drukken, terwijl u gelijktijdig de connector 
zover mogelijk in de slang duwt. Druk vervolgens de connector zover mogelijk in het uiteinde van de 
condoomcatheter of verblijfscatheter.

Bevestiging aan het been
Bevestig de urine-opvangzak op uw been met de Conveen beenbandjes. Op iedere hoek van de beenzak 
zit een opening waar u de knoop van uw beenbandje doorheen kunt halen. 
Druk het klittenband van de beenbandjes goed op elkaar. Indien de beenbandjes te lang zijn, kunt u  
het overtollige gedeelte afknippen. U kunt de Conveen Security+ urine-opvangzak ook aan het been 
bevestigen met de Conveen Urinebeenzakhouder.

Conveen aftapkraantje
Het aftapkraantje is zo ontworpen dat het gemakkelijk met één hand te bedienen is, 
ook voor mensen met een beperkte handfunctie. 
Het aftapkraantje van de urine-opvangzak wordt gesloten door het afsluitklepje 
omhoog te klappen. Alle opvangzakken zijn verpakt met open aftapkraantjes!

Legen van de urine-opvangzak
Voor het legen van de urine-opvangzak hoeft u alleen het klepje naar beneden te doen. Indien u de urine-
opvangzak op het been draagt, kunt u eventueel het onderste beenbandje losmaken om het legen te 
vergemakkelijken. Als de urine-opvangzak leeg is, sluit u het aftapkraantje weer.

Nachtzak 
‘s Nachts kunt u gebruik maken van de Conveen® Urine Nachtzak of Moveen® Nachtzak voor meer 
opvangcapaciteit en zekerheid. U kunt de nachtzak doorkoppelen aan de Conveen Security+ urine-
opvangzak door de slang van de nachtzak aan het aftapkraantje van de dagzak te bevestigen. 
Vervolgens zet u het aftapkraantje van de dagzak open.  
Deze Conveen en Moveen urine-opvangzakken kunnen meerdere dagen gebruikt worden. U kunt de 
nachtzak na gebruik doorspoelen, eventueel met een scheutje azijn. Vervolgens hangt u de zak te 
drogen.

GeslotenOpen
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Conveen® Security+ beenzak 500 ml   

Conveen aftapkraan

Conveen® Security+ urine-opvangzak
Art.nr. Omschrijving Inhoud Verp. ZI-nummer

5160 slang 30 cm 500 ml 30 13829505

5161 slang 50 cm 500 ml 30 13829513

51602 slang 30 cm 500 ml 10 14574950

51612 slang 50 cm 500 ml 10 14574926

Anti-knik slang

PVC-vrij

http://www.coloplast.nl/continentie/professional/voorlichting/#section=Hoe-moet-de-Conveen%c2%ae-urine-opvangzak-gebruikt-worden_85139
http://www.coloplast.nl/Over-ons/Landing_pages/Urine-opvangzakken/
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GeslotenOpen

Conveen® aftapkraan

Conveen aftapkraan
Het aftapkraantje is zo ontworpen dat het gemakkelijk met 

één hand te bedienen is, ook voor mensen met een beperkte 

handfunctie. 

Het aftapkraantje van de urine-opvangzak wordt gesloten 

door het afsluitklepje omhoog te klappen. U hoeft geen klik 

te horen. Alle opvangzakken zijn verpakt met open 

aftapkraantjes!

Legen van de urine-opvangzak
Voor het legen van de urine-opvangzak hoeft u alleen het 

klepje naar beneden te doen. Indien u de urine-opvangzak 

op het been draagt, kunt u eventueel het onderste 

beenbandje losmaken om het legen te vergemakkelijken. Als 

de urine-opvangzak leeg is, sluit u het aftapkraantje weer.
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Anti-knikslang
De slang is op elke gewenste lengte af te knippen en zo 

flexibel dat de urinestroom niet geblokkeerd wordt.  

Er is dus geen kans op lekkage.

Slang op maat knippen
Meet de lengte die u nodig heeft en knip de slang af op het 

dunne gedeelte. Het dunne gedeelte moet zo lang mogelijk 

zijn om een goede aansluiting met de connector te krijgen. 

Breng de connector in de slang door een paar centimeter 

van het uiteinde de slang samen te drukken, terwijl u  

gelijktijdig de connector zover mogelijk in de slang duwt. 

Druk vervolgens de connector zover mogelijk in het  

uiteinde van de externe katheter of verblijfskatheter.

Conveen® Security+ Anti-knikslang



24

Conveen® Urinezakhouder
De Conveen Urinezakhouder is een elastische fixatiekous die op een  

comfortabele manier de urine-opvangzak aan het been bevestigt. Zowel te  

gebruiken voor het bovenbeen als onderbeen met een opening voor de aftapkraan. 

De Conveen Urinezakhouder is beschikbaar in drie maten met kleurcodering.

Conveen® Beenbandjes
Zachte beenbandjes om de Conveen urine-opvangzakken 

aan het been te bevestigen. Op iedere hoek van de urine-

opvangzak zit een opening waar de knoop van de Conveen 

beenbandjes doorheen gehaald kan worden. De 

beenbandjes worden vervolgens met klittenband om het 

been bevestigd.

Bevestiging beenzakken



25

Conveen® Security+

Conveen® Security+ 
• Anti-knikslang op individuele lengte af te knippen.

• Handige aftapkraan.

• Non-woven achterzijde, de huid raakt niet geïrriteerd.

• Bevat geen PVC of weekmakers.

De slang is op elke gewenste lengte af te knippen en zo flexibel dat de 

urinestroom niet geblokkeerd wordt. Er is dus geen kans op lekkage.

Het aftapkraantje is zo ontworpen dat het gemakkelijk met één hand 

te bedienen is, ook voor mensen met een beperkte handfunctie.

Er is een mogelijkheid tot doorkoppelen aan een nachtzak voor een grotere 

opvangcapaciteit of ter preventie van opstijgende urineweginfecties.



26

Instructie Conveen® Security+

Conveen® Security+ urine-opvangzakken zijn ontwikkeld om urine af te voeren bij onverwacht en ongewild urineverlies. De 
urine-opvangzakken zijn pvc-vrij en voorzien van een terugslagventiel om te voorkomen dat de urine weer terug kan stromen. 
U kunt deze urine-opvangzakken gebruiken in combinatie met een verblijfscatheter of een condoomcatheter voor maximale 
zekerheid en comfort.

Anti-knikslang
De slang is op elke gewenste lengte af te knippen en zo flexibel dat de urinestroom niet geblokkeerd 

wordt. Er is dus geen kans op lekkage.

Slang op maat knippen
Meet de lengte die u nodig heeft en knip de slang af op het dunne gedeelte. Het dunne gedeelte moet zo 
lang mogelijk zijn om een goede aansluiting met de connector te krijgen. Breng de connector in de slang 
door een paar centimeter van het uiteinde de slang samen te drukken, terwijl u gelijktijdig de connector 
zover mogelijk in de slang duwt. Druk vervolgens de connector zover mogelijk in het uiteinde van de 
condoomcatheter of verblijfscatheter.

Bevestiging aan het been
Bevestig de urine-opvangzak op uw been met de Conveen beenbandjes. Op iedere hoek van de beenzak 
zit een opening waar u de knoop van uw beenbandje doorheen kunt halen. 
Druk het klittenband van de beenbandjes goed op elkaar. Indien de beenbandjes te lang zijn, kunt u  
het overtollige gedeelte afknippen. U kunt de Conveen Security+ urine-opvangzak ook aan het been 
bevestigen met de Conveen Urinebeenzakhouder.

Conveen aftapkraantje
Het aftapkraantje is zo ontworpen dat het gemakkelijk met één hand te bedienen is, 
ook voor mensen met een beperkte handfunctie. 
Het aftapkraantje van de urine-opvangzak wordt gesloten door het afsluitklepje 
omhoog te klappen. Alle opvangzakken zijn verpakt met open aftapkraantjes!

Legen van de urine-opvangzak
Voor het legen van de urine-opvangzak hoeft u alleen het klepje naar beneden te doen. Indien u de urine-
opvangzak op het been draagt, kunt u eventueel het onderste beenbandje losmaken om het legen te 
vergemakkelijken. Als de urine-opvangzak leeg is, sluit u het aftapkraantje weer.

Nachtzak 
‘s Nachts kunt u gebruik maken van de Conveen® Urine Nachtzak of Moveen® Nachtzak voor meer 
opvangcapaciteit en zekerheid. U kunt de nachtzak doorkoppelen aan de Conveen Security+ urine-
opvangzak door de slang van de nachtzak aan het aftapkraantje van de dagzak te bevestigen. 
Vervolgens zet u het aftapkraantje van de dagzak open.  
Deze Conveen en Moveen urine-opvangzakken kunnen meerdere dagen gebruikt worden. U kunt de 
nachtzak na gebruik doorspoelen, eventueel met een scheutje azijn. Vervolgens hangt u de zak te 
drogen.

GeslotenOpen
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Conveen® Contour beenzak 600 ml

Conveen® Contour urine-opvangzak
Art.nr. Omschrijving Inhoud Verp. ZI-nummer

5170 slang 45 cm 600 ml 30 13608231

51702 slang 45 cm 600 ml 10 13260480

Gladde slangConveen aftapkraan

De Conveen Contour beenzakken zijn herkenbaar aan het 

multikamersysteem. De urine wordt verdeeld over drie kana-

len zo wordt voorkomen dat de urine gaat klotsen. De zachte 

non-woven achterzijde voorkomt huidirritatie en een plakke-

rig gevoel bij het dragen.

http://www.coloplast.nl/Over-ons/Landing_pages/Urine-opvangzakken/
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GeslotenOpen

Conveen® aftapkraan

Conveen aftapkraan
Het aftapkraantje is zo ontworpen dat het gemakkelijk met 

één hand te bedienen is, ook voor mensen met een beperkte 

handfunctie. 

Het aftapkraantje van de urine-opvangzak wordt gesloten 

door het afsluitklepje omhoog te klappen. U hoeft geen klik 

te horen. Alle opvangzakken zijn verpakt met open 

aftapkraantjes!

Legen van de urine-opvangzak
Voor het legen van de urine-opvangzak hoeft u alleen het 

klepje naar beneden te doen. Indien u de urine-opvangzak 

op het been draagt, kunt u eventueel het onderste 

beenbandje losmaken om het legen te vergemakkelijken. Als 

de urine-opvangzak leeg is, sluit u het aftapkraantje weer.
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Conveen® Urinezakhouder
De Conveen Urinezakhouder is een elastische fixatiekous die op een  

comfortabele manier de urine-opvangzak aan het been bevestigt. Zowel te  

gebruiken voor het bovenbeen als onderbeen met een opening voor de aftapkraan. 

De Conveen Urinezakhouder is beschikbaar in drie maten met kleurcodering.

Conveen® Beenbandjes
Zachte beenbandjes om de Conveen urine-opvangzakken 

aan het been te bevestigen. Op iedere hoek van de urine-

opvangzak zit een opening waar de knoop van de Conveen 

beenbandjes doorheen gehaald kan worden. De 

beenbandjes worden vervolgens met klittenband om het 

been bevestigd.

Bevestiging beenzakken
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Conveen® Security+ beenzak 750 ml   

Anti-knik slangConveen aftapkraan

Conveen® Security+ urine-opvangzak
Art.nr. Omschrijving Inhoud Verp. ZI-nummer

5166 slang 30 cm 750 ml 30 14240912

5167 slang 50 cm 750 ml 30 14240920

PVC-vrij

http://www.coloplast.nl/continentie/professional/voorlichting/#section=Hoe-moet-de-Conveen%c2%ae-urine-opvangzak-gebruikt-worden_85139
http://www.coloplast.nl/continentie/professional/voorlichting/#section=Hoe-moet-de-Conveen%c2%ae-urine-opvangzak-gebruikt-worden_85139
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GeslotenOpen

Conveen® aftapkraan

Conveen aftapkraan
Het aftapkraantje is zo ontworpen dat het gemakkelijk met 

één hand te bedienen is, ook voor mensen met een beperkte 

handfunctie. 

Het aftapkraantje van de urine-opvangzak wordt gesloten 

door het afsluitklepje omhoog te klappen. U hoeft geen klik 

te horen. Alle opvangzakken zijn verpakt met open 

aftapkraantjes!

Legen van de urine-opvangzak
Voor het legen van de urine-opvangzak hoeft u alleen het 

klepje naar beneden te doen. Indien u de urine-opvangzak 

op het been draagt, kunt u eventueel het onderste 

beenbandje losmaken om het legen te vergemakkelijken. Als 

de urine-opvangzak leeg is, sluit u het aftapkraantje weer.
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Anti-knikslang
De slang is op elke gewenste lengte af te knippen en zo 

flexibel dat de urinestroom niet geblokkeerd wordt.  

Er is dus geen kans op lekkage.

Slang op maat knippen
Meet de lengte die u nodig heeft en knip de slang af op het 

dunne gedeelte. Het dunne gedeelte moet zo lang mogelijk 

zijn om een goede aansluiting met de connector te krijgen. 

Breng de connector in de slang door een paar centimeter 

van het uiteinde de slang samen te drukken, terwijl u  

gelijktijdig de connector zover mogelijk in de slang duwt. 

Druk vervolgens de connector zover mogelijk in het  

uiteinde van de externe katheter of verblijfskatheter.

Conveen® Security+ Anti-knikslang
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Conveen® Urinezakhouder
De Conveen Urinezakhouder is een elastische fixatiekous die op een  

comfortabele manier de urine-opvangzak aan het been bevestigt. Zowel te  

gebruiken voor het bovenbeen als onderbeen met een opening voor de aftapkraan. 

De Conveen Urinezakhouder is beschikbaar in drie maten met kleurcodering.

Conveen® Beenbandjes
Zachte beenbandjes om de Conveen urine-opvangzakken 

aan het been te bevestigen. Op iedere hoek van de urine-

opvangzak zit een opening waar de knoop van de Conveen 

beenbandjes doorheen gehaald kan worden. De 

beenbandjes worden vervolgens met klittenband om het 

been bevestigd.

Bevestiging beenzakken
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Conveen® Security+

Conveen® Security+ 
• Anti-knikslang op individuele lengte af te knippen.

• Handige aftapkraan.

• Non-woven achterzijde, de huid raakt niet geïrriteerd.

• Bevat geen PVC of weekmakers.

De slang is op elke gewenste lengte af te knippen en zo flexibel dat de 

urinestroom niet geblokkeerd wordt. Er is dus geen kans op lekkage.

Het aftapkraantje is zo ontworpen dat het gemakkelijk met één hand 

te bedienen is, ook voor mensen met een beperkte handfunctie.

Er is een mogelijkheid tot doorkoppelen aan een nachtzak voor een grotere 

opvangcapaciteit of ter preventie van opstijgende urineweginfecties.
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Instructie Conveen® Security+

Conveen® Security+ urine-opvangzakken zijn ontwikkeld om urine af te voeren bij onverwacht en ongewild urineverlies. De 
urine-opvangzakken zijn pvc-vrij en voorzien van een terugslagventiel om te voorkomen dat de urine weer terug kan stromen. 
U kunt deze urine-opvangzakken gebruiken in combinatie met een verblijfscatheter of een condoomcatheter voor maximale 
zekerheid en comfort.

Anti-knikslang
De slang is op elke gewenste lengte af te knippen en zo flexibel dat de urinestroom niet geblokkeerd 

wordt. Er is dus geen kans op lekkage.

Slang op maat knippen
Meet de lengte die u nodig heeft en knip de slang af op het dunne gedeelte. Het dunne gedeelte moet zo 
lang mogelijk zijn om een goede aansluiting met de connector te krijgen. Breng de connector in de slang 
door een paar centimeter van het uiteinde de slang samen te drukken, terwijl u gelijktijdig de connector 
zover mogelijk in de slang duwt. Druk vervolgens de connector zover mogelijk in het uiteinde van de 
condoomcatheter of verblijfscatheter.

Bevestiging aan het been
Bevestig de urine-opvangzak op uw been met de Conveen beenbandjes. Op iedere hoek van de beenzak 
zit een opening waar u de knoop van uw beenbandje doorheen kunt halen. 
Druk het klittenband van de beenbandjes goed op elkaar. Indien de beenbandjes te lang zijn, kunt u  
het overtollige gedeelte afknippen. U kunt de Conveen Security+ urine-opvangzak ook aan het been 
bevestigen met de Conveen Urinebeenzakhouder.

Conveen aftapkraantje
Het aftapkraantje is zo ontworpen dat het gemakkelijk met één hand te bedienen is, 
ook voor mensen met een beperkte handfunctie. 
Het aftapkraantje van de urine-opvangzak wordt gesloten door het afsluitklepje 
omhoog te klappen. Alle opvangzakken zijn verpakt met open aftapkraantjes!

Legen van de urine-opvangzak
Voor het legen van de urine-opvangzak hoeft u alleen het klepje naar beneden te doen. Indien u de urine-
opvangzak op het been draagt, kunt u eventueel het onderste beenbandje losmaken om het legen te 
vergemakkelijken. Als de urine-opvangzak leeg is, sluit u het aftapkraantje weer.

Nachtzak 
‘s Nachts kunt u gebruik maken van de Conveen® Urine Nachtzak of Moveen® Nachtzak voor meer 
opvangcapaciteit en zekerheid. U kunt de nachtzak doorkoppelen aan de Conveen Security+ urine-
opvangzak door de slang van de nachtzak aan het aftapkraantje van de dagzak te bevestigen. 
Vervolgens zet u het aftapkraantje van de dagzak open.  
Deze Conveen en Moveen urine-opvangzakken kunnen meerdere dagen gebruikt worden. U kunt de 
nachtzak na gebruik doorspoelen, eventueel met een scheutje azijn. Vervolgens hangt u de zak te 
drogen.

GeslotenOpen
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Conveen® Contour beenzak 800 ml

Conveen® Contour urine-opvangzak
Art.nr. Omschrijving Inhoud Verp. ZI-nummer

5176 slang 65 cm 800 ml 30 13608347

51762 slang 65 cm 800 ml 10 14574888

Gladde slangConveen aftapkraan

De Conveen Contour beenzakken zijn herkenbaar aan het 

multikamersysteem. De urine wordt verdeeld over drie kana-

len zo wordt voorkomen dat de urine gaat klotsen. De zachte 

non-woven achterzijde voorkomt huidirritatie en een plakke-

rig gevoel bij het dragen.

http://www.coloplast.nl/Over-ons/Landing_pages/Urine-opvangzakken/
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GeslotenOpen

Conveen® aftapkraan

Conveen aftapkraan
Het aftapkraantje is zo ontworpen dat het gemakkelijk met 

één hand te bedienen is, ook voor mensen met een beperkte 

handfunctie. 

Het aftapkraantje van de urine-opvangzak wordt gesloten 

door het afsluitklepje omhoog te klappen. U hoeft geen klik 

te horen. Alle opvangzakken zijn verpakt met open 

aftapkraantjes!

Legen van de urine-opvangzak
Voor het legen van de urine-opvangzak hoeft u alleen het 

klepje naar beneden te doen. Indien u de urine-opvangzak 

op het been draagt, kunt u eventueel het onderste 

beenbandje losmaken om het legen te vergemakkelijken. Als 

de urine-opvangzak leeg is, sluit u het aftapkraantje weer.
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Conveen® Urinezakhouder
De Conveen Urinezakhouder is een elastische fixatiekous die op een  

comfortabele manier de urine-opvangzak aan het been bevestigt. Zowel te  

gebruiken voor het bovenbeen als onderbeen met een opening voor de aftapkraan. 

De Conveen Urinezakhouder is beschikbaar in drie maten met kleurcodering.

Conveen® Beenbandjes
Zachte beenbandjes om de Conveen urine-opvangzakken 

aan het been te bevestigen. Op iedere hoek van de urine-

opvangzak zit een opening waar de knoop van de Conveen 

beenbandjes doorheen gehaald kan worden. De 

beenbandjes worden vervolgens met klittenband om het 

been bevestigd.

Bevestiging beenzakken
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Welk type slang wilt u aan de beenzak?

De anti-knikslang zorgt ervoor dat de 

urinestroom niet geblokkeerd wordt en 

is op individuele lengte af te knippen.

De gladde slang zorgt voor een goede 

doorstroom van de urine.
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Anti-knikslang
De slang is op elke gewenste lengte af te knippen en zo 

flexibel dat de urinestroom niet geblokkeerd wordt.  

Er is dus geen kans op lekkage.

Slang op maat knippen
Meet de lengte die u nodig heeft en knip de slang af op het 

dunne gedeelte. Het dunne gedeelte moet zo lang mogelijk 

zijn om een goede aansluiting met de connector te krijgen. 

Breng de connector in de slang door een paar centimeter 

van het uiteinde de slang samen te drukken, terwijl u  

gelijktijdig de connector zover mogelijk in de slang duwt. 

Druk vervolgens de connector zover mogelijk in het  

uiteinde van de externe katheter of verblijfskatheter.

Conveen® Security+ Anti-knikslang
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Conveen® Contour beenzak

Conveen® Contour urine-opvangzak
Art.nr. Omschrijving Inhoud Verp. ZI-nummer

5170 slang 45 cm 600 ml 30 13608231

5176 slang 65 cm 800 ml 30 13608347

51702 slang 45 cm 600 ml 10 13260480

51762 slang 65 cm 800 ml 10 14574888

Gladde slangConveen aftapkraan

De Conveen Contour beenzakken zijn herkenbaar aan 

het multikamersysteem. De urine wordt verdeeld over 

drie kanalen zo wordt voorkomen dat de urine gaat klot-
sen. De zachte non-woven achterzijde voorkomt huid-

irritatie en een plakkerig gevoel bij het dragen.

http://www.coloplast.nl/Over-ons/Landing_pages/Urine-opvangzakken/
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Anti-knikslang
De slang is op elke gewenste lengte af te knippen en zo 

flexibel dat de urinestroom niet geblokkeerd wordt.  

Er is dus geen kans op lekkage.

Slang op maat knippen
Meet de lengte die u nodig heeft en knip de slang af op het 

dunne gedeelte. Het dunne gedeelte moet zo lang mogelijk 

zijn om een goede aansluiting met de connector te krijgen. 

Breng de connector in de slang door een paar centimeter 

van het uiteinde de slang samen te drukken, terwijl u  

gelijktijdig de connector zover mogelijk in de slang duwt. 

Druk vervolgens de connector zover mogelijk in het  

uiteinde van de externe katheter of verblijfskatheter.

Conveen® Security+ Anti-knikslang
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Conveen® Urinezakhouder
De Conveen Urinezakhouder is een elastische fixatiekous die op een  

comfortabele manier de urine-opvangzak aan het been bevestigt. Zowel te  

gebruiken voor het bovenbeen als onderbeen met een opening voor de aftapkraan. 

De Conveen Urinezakhouder is beschikbaar in drie maten met kleurcodering.

Conveen® Beenbandjes
Zachte beenbandjes om de Conveen urine-opvangzakken 

aan het been te bevestigen. Op iedere hoek van de urine-

opvangzak zit een opening waar de knoop van de Conveen 

beenbandjes doorheen gehaald kan worden. De 

beenbandjes worden vervolgens met klittenband om het 

been bevestigd.

Bevestiging beenzakken
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Wat is de inhoud van de beenzak?

Alle beenzakken hebben een aftapkraan en kunnen doorgekoppeld worden naar een nachtzak.

In de meeste gevallen is 500 ml de aangewezen keuze voor de thuissituatie.
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Conveen® Security+ beenzak 350 ml   

Conveen® Security+ urine-opvangzak
Art.nr. Omschrijving Inhoud Verp. ZI-nummer

5164 slang 30 cm 350 ml 30 14240890

5165 slang 50 cm 350 ml 30 14240904

Anti-knik slangConveen aftapkraan

PVC-vrij

http://www.coloplast.nl/Over-ons/Landing_pages/Urine-opvangzakken/
http://www.coloplast.nl/continentie/professional/voorlichting/#section=Hoe-moet-de-Conveen%c2%ae-urine-opvangzak-gebruikt-worden_85139
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GeslotenOpen

Conveen® aftapkraan

Conveen aftapkraan
Het aftapkraantje is zo ontworpen dat het gemakkelijk met 

één hand te bedienen is, ook voor mensen met een beperkte 

handfunctie. 

Het aftapkraantje van de urine-opvangzak wordt gesloten 

door het afsluitklepje omhoog te klappen. U hoeft geen klik 

te horen. Alle opvangzakken zijn verpakt met open 

aftapkraantjes!

Legen van de urine-opvangzak
Voor het legen van de urine-opvangzak hoeft u alleen het 

klepje naar beneden te doen. Indien u de urine-opvangzak 

op het been draagt, kunt u eventueel het onderste 

beenbandje losmaken om het legen te vergemakkelijken. Als 

de urine-opvangzak leeg is, sluit u het aftapkraantje weer.
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Anti-knikslang
De slang is op elke gewenste lengte af te knippen en zo 

flexibel dat de urinestroom niet geblokkeerd wordt.  

Er is dus geen kans op lekkage.

Slang op maat knippen
Meet de lengte die u nodig heeft en knip de slang af op het 

dunne gedeelte. Het dunne gedeelte moet zo lang mogelijk 

zijn om een goede aansluiting met de connector te krijgen. 

Breng de connector in de slang door een paar centimeter 

van het uiteinde de slang samen te drukken, terwijl u  

gelijktijdig de connector zover mogelijk in de slang duwt. 

Druk vervolgens de connector zover mogelijk in het  

uiteinde van de externe katheter of verblijfskatheter.

Conveen® Security+ Anti-knikslang
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Conveen® Urinezakhouder
De Conveen Urinezakhouder is een elastische fixatiekous die op een  

comfortabele manier de urine-opvangzak aan het been bevestigt. Zowel te  

gebruiken voor het bovenbeen als onderbeen met een opening voor de aftapkraan. 

De Conveen Urinezakhouder is beschikbaar in drie maten met kleurcodering.

Conveen® Beenbandjes
Zachte beenbandjes om de Conveen urine-opvangzakken 

aan het been te bevestigen. Op iedere hoek van de urine-

opvangzak zit een opening waar de knoop van de Conveen 

beenbandjes doorheen gehaald kan worden. De 

beenbandjes worden vervolgens met klittenband om het 

been bevestigd.

Bevestiging beenzakken
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Conveen® Security+

Conveen® Security+ 
• Anti-knikslang op individuele lengte af te knippen.

• Handige aftapkraan.

• Non-woven achterzijde, de huid raakt niet geïrriteerd.

• Bevat geen PVC of weekmakers.

De slang is op elke gewenste lengte af te knippen en zo flexibel dat de 

urinestroom niet geblokkeerd wordt. Er is dus geen kans op lekkage.

Het aftapkraantje is zo ontworpen dat het gemakkelijk met één hand 

te bedienen is, ook voor mensen met een beperkte handfunctie.

Er is een mogelijkheid tot doorkoppelen aan een nachtzak voor een grotere 

opvangcapaciteit of ter preventie van opstijgende urineweginfecties.
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Instructie Conveen® Security+

Conveen® Security+ urine-opvangzakken zijn ontwikkeld om urine af te voeren bij onverwacht en ongewild urineverlies. De 
urine-opvangzakken zijn pvc-vrij en voorzien van een terugslagventiel om te voorkomen dat de urine weer terug kan stromen. 
U kunt deze urine-opvangzakken gebruiken in combinatie met een verblijfscatheter of een condoomcatheter voor maximale 
zekerheid en comfort.

Anti-knikslang
De slang is op elke gewenste lengte af te knippen en zo flexibel dat de urinestroom niet geblokkeerd 

wordt. Er is dus geen kans op lekkage.

Slang op maat knippen
Meet de lengte die u nodig heeft en knip de slang af op het dunne gedeelte. Het dunne gedeelte moet zo 
lang mogelijk zijn om een goede aansluiting met de connector te krijgen. Breng de connector in de slang 
door een paar centimeter van het uiteinde de slang samen te drukken, terwijl u gelijktijdig de connector 
zover mogelijk in de slang duwt. Druk vervolgens de connector zover mogelijk in het uiteinde van de 
condoomcatheter of verblijfscatheter.

Bevestiging aan het been
Bevestig de urine-opvangzak op uw been met de Conveen beenbandjes. Op iedere hoek van de beenzak 
zit een opening waar u de knoop van uw beenbandje doorheen kunt halen. 
Druk het klittenband van de beenbandjes goed op elkaar. Indien de beenbandjes te lang zijn, kunt u  
het overtollige gedeelte afknippen. U kunt de Conveen Security+ urine-opvangzak ook aan het been 
bevestigen met de Conveen Urinebeenzakhouder.

Conveen aftapkraantje
Het aftapkraantje is zo ontworpen dat het gemakkelijk met één hand te bedienen is, 
ook voor mensen met een beperkte handfunctie. 
Het aftapkraantje van de urine-opvangzak wordt gesloten door het afsluitklepje 
omhoog te klappen. Alle opvangzakken zijn verpakt met open aftapkraantjes!

Legen van de urine-opvangzak
Voor het legen van de urine-opvangzak hoeft u alleen het klepje naar beneden te doen. Indien u de urine-
opvangzak op het been draagt, kunt u eventueel het onderste beenbandje losmaken om het legen te 
vergemakkelijken. Als de urine-opvangzak leeg is, sluit u het aftapkraantje weer.

Nachtzak 
‘s Nachts kunt u gebruik maken van de Conveen® Urine Nachtzak of Moveen® Nachtzak voor meer 
opvangcapaciteit en zekerheid. U kunt de nachtzak doorkoppelen aan de Conveen Security+ urine-
opvangzak door de slang van de nachtzak aan het aftapkraantje van de dagzak te bevestigen. 
Vervolgens zet u het aftapkraantje van de dagzak open.  
Deze Conveen en Moveen urine-opvangzakken kunnen meerdere dagen gebruikt worden. U kunt de 
nachtzak na gebruik doorspoelen, eventueel met een scheutje azijn. Vervolgens hangt u de zak te 
drogen.

GeslotenOpen
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Conveen Security+ beenzak 500 ml   

Conveen® Security+ urine-opvangzak
Art.nr. Omschrijving Inhoud Verp. ZI-nummer

5160 slang 30 cm 500 ml 30 13829505

5161 slang 50 cm 500 ml 30 13829513

51602 slang 30 cm 500 ml 10 14574950

51612 slang 50 cm 500 ml 10 14574926

Anti-knik slangConveen aftapkraan

PVC-vrij

http://www.coloplast.nl/Over-ons/Landing_pages/Urine-opvangzakken/
http://www.coloplast.nl/continentie/professional/voorlichting/#section=Hoe-moet-de-Conveen%c2%ae-urine-opvangzak-gebruikt-worden_85139
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GeslotenOpen

Conveen® aftapkraan

Conveen aftapkraan
Het aftapkraantje is zo ontworpen dat het gemakkelijk met 

één hand te bedienen is, ook voor mensen met een beperkte 

handfunctie. 

Het aftapkraantje van de urine-opvangzak wordt gesloten 

door het afsluitklepje omhoog te klappen. U hoeft geen klik 

te horen. Alle opvangzakken zijn verpakt met open 

aftapkraantjes!

Legen van de urine-opvangzak
Voor het legen van de urine-opvangzak hoeft u alleen het 

klepje naar beneden te doen. Indien u de urine-opvangzak 

op het been draagt, kunt u eventueel het onderste 

beenbandje losmaken om het legen te vergemakkelijken. Als 

de urine-opvangzak leeg is, sluit u het aftapkraantje weer.
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Anti-knikslang
De slang is op elke gewenste lengte af te knippen en zo 

flexibel dat de urinestroom niet geblokkeerd wordt.  

Er is dus geen kans op lekkage.

Slang op maat knippen
Meet de lengte die u nodig heeft en knip de slang af op het 

dunne gedeelte. Het dunne gedeelte moet zo lang mogelijk 

zijn om een goede aansluiting met de connector te krijgen. 

Breng de connector in de slang door een paar centimeter 

van het uiteinde de slang samen te drukken, terwijl u  

gelijktijdig de connector zover mogelijk in de slang duwt. 

Druk vervolgens de connector zover mogelijk in het  

uiteinde van de externe katheter of verblijfskatheter.

Conveen® Security+ Anti-knikslang
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Conveen® Urinezakhouder
De Conveen Urinezakhouder is een elastische fixatiekous die op een  

comfortabele manier de urine-opvangzak aan het been bevestigt. Zowel te  

gebruiken voor het bovenbeen als onderbeen met een opening voor de aftapkraan. 

De Conveen Urinezakhouder is beschikbaar in drie maten met kleurcodering.

Conveen® Beenbandjes
Zachte beenbandjes om de Conveen urine-opvangzakken 

aan het been te bevestigen. Op iedere hoek van de urine-

opvangzak zit een opening waar de knoop van de Conveen 

beenbandjes doorheen gehaald kan worden. De 

beenbandjes worden vervolgens met klittenband om het 

been bevestigd.

Bevestiging beenzakken
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Conveen® Security+

Conveen® Security+ 
• Anti-knikslang op individuele lengte af te knippen.

• Handige aftapkraan.

• Non-woven achterzijde, de huid raakt niet geïrriteerd.

• Bevat geen PVC of weekmakers.

De slang is op elke gewenste lengte af te knippen en zo flexibel dat de 

urinestroom niet geblokkeerd wordt. Er is dus geen kans op lekkage.

Het aftapkraantje is zo ontworpen dat het gemakkelijk met één hand 

te bedienen is, ook voor mensen met een beperkte handfunctie.

Er is een mogelijkheid tot doorkoppelen aan een nachtzak voor een grotere 

opvangcapaciteit of ter preventie van opstijgende urineweginfecties.
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Instructie Conveen® Security+

Conveen® Security+ urine-opvangzakken zijn ontwikkeld om urine af te voeren bij onverwacht en ongewild urineverlies. De 
urine-opvangzakken zijn pvc-vrij en voorzien van een terugslagventiel om te voorkomen dat de urine weer terug kan stromen. 
U kunt deze urine-opvangzakken gebruiken in combinatie met een verblijfscatheter of een condoomcatheter voor maximale 
zekerheid en comfort.

Anti-knikslang
De slang is op elke gewenste lengte af te knippen en zo flexibel dat de urinestroom niet geblokkeerd 

wordt. Er is dus geen kans op lekkage.

Slang op maat knippen
Meet de lengte die u nodig heeft en knip de slang af op het dunne gedeelte. Het dunne gedeelte moet zo 
lang mogelijk zijn om een goede aansluiting met de connector te krijgen. Breng de connector in de slang 
door een paar centimeter van het uiteinde de slang samen te drukken, terwijl u gelijktijdig de connector 
zover mogelijk in de slang duwt. Druk vervolgens de connector zover mogelijk in het uiteinde van de 
condoomcatheter of verblijfscatheter.

Bevestiging aan het been
Bevestig de urine-opvangzak op uw been met de Conveen beenbandjes. Op iedere hoek van de beenzak 
zit een opening waar u de knoop van uw beenbandje doorheen kunt halen. 
Druk het klittenband van de beenbandjes goed op elkaar. Indien de beenbandjes te lang zijn, kunt u  
het overtollige gedeelte afknippen. U kunt de Conveen Security+ urine-opvangzak ook aan het been 
bevestigen met de Conveen Urinebeenzakhouder.

Conveen aftapkraantje
Het aftapkraantje is zo ontworpen dat het gemakkelijk met één hand te bedienen is, 
ook voor mensen met een beperkte handfunctie. 
Het aftapkraantje van de urine-opvangzak wordt gesloten door het afsluitklepje 
omhoog te klappen. Alle opvangzakken zijn verpakt met open aftapkraantjes!

Legen van de urine-opvangzak
Voor het legen van de urine-opvangzak hoeft u alleen het klepje naar beneden te doen. Indien u de urine-
opvangzak op het been draagt, kunt u eventueel het onderste beenbandje losmaken om het legen te 
vergemakkelijken. Als de urine-opvangzak leeg is, sluit u het aftapkraantje weer.

Nachtzak 
‘s Nachts kunt u gebruik maken van de Conveen® Urine Nachtzak of Moveen® Nachtzak voor meer 
opvangcapaciteit en zekerheid. U kunt de nachtzak doorkoppelen aan de Conveen Security+ urine-
opvangzak door de slang van de nachtzak aan het aftapkraantje van de dagzak te bevestigen. 
Vervolgens zet u het aftapkraantje van de dagzak open.  
Deze Conveen en Moveen urine-opvangzakken kunnen meerdere dagen gebruikt worden. U kunt de 
nachtzak na gebruik doorspoelen, eventueel met een scheutje azijn. Vervolgens hangt u de zak te 
drogen.

GeslotenOpen
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Conveen® Security+ beenzak 750 ml   

Conveen® Security+ urine-opvangzak
Art.nr. Omschrijving Inhoud Verp. ZI-nummer

5166 slang 30 cm 750 ml 30 14240912

5167 slang 50 cm 750 ml 30 14240920

Anti-knik slangConveen aftapkraan

PVC-vrij

http://www.coloplast.nl/Over-ons/Landing_pages/Urine-opvangzakken/
http://www.coloplast.nl/continentie/professional/voorlichting/#section=Hoe-moet-de-Conveen%c2%ae-urine-opvangzak-gebruikt-worden_85139
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GeslotenOpen

Conveen® aftapkraan

Conveen aftapkraan
Het aftapkraantje is zo ontworpen dat het gemakkelijk met 

één hand te bedienen is, ook voor mensen met een beperkte 

handfunctie. 

Het aftapkraantje van de urine-opvangzak wordt gesloten 

door het afsluitklepje omhoog te klappen. U hoeft geen klik 

te horen. Alle opvangzakken zijn verpakt met open 

aftapkraantjes!

Legen van de urine-opvangzak
Voor het legen van de urine-opvangzak hoeft u alleen het 

klepje naar beneden te doen. Indien u de urine-opvangzak 

op het been draagt, kunt u eventueel het onderste 

beenbandje losmaken om het legen te vergemakkelijken. Als 

de urine-opvangzak leeg is, sluit u het aftapkraantje weer.
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Anti-knikslang
De slang is op elke gewenste lengte af te knippen en zo 

flexibel dat de urinestroom niet geblokkeerd wordt.  

Er is dus geen kans op lekkage.

Slang op maat knippen
Meet de lengte die u nodig heeft en knip de slang af op het 

dunne gedeelte. Het dunne gedeelte moet zo lang mogelijk 

zijn om een goede aansluiting met de connector te krijgen. 

Breng de connector in de slang door een paar centimeter 

van het uiteinde de slang samen te drukken, terwijl u  

gelijktijdig de connector zover mogelijk in de slang duwt. 

Druk vervolgens de connector zover mogelijk in het  

uiteinde van de externe katheter of verblijfskatheter.

Conveen® Security+ Anti-knikslang
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Conveen® Urinezakhouder
De Conveen Urinezakhouder is een elastische fixatiekous die op een  

comfortabele manier de urine-opvangzak aan het been bevestigt. Zowel te  

gebruiken voor het bovenbeen als onderbeen met een opening voor de aftapkraan. 

De Conveen Urinezakhouder is beschikbaar in drie maten met kleurcodering.

Conveen® Beenbandjes
Zachte beenbandjes om de Conveen urine-opvangzakken 

aan het been te bevestigen. Op iedere hoek van de urine-

opvangzak zit een opening waar de knoop van de Conveen 

beenbandjes doorheen gehaald kan worden. De 

beenbandjes worden vervolgens met klittenband om het 

been bevestigd.

Bevestiging beenzakken
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Conveen® Security+

Conveen® Security+ 
• Anti-knikslang op individuele lengte af te knippen.

• Handige aftapkraan.

• Non-woven achterzijde, de huid raakt niet geïrriteerd.

• Bevat geen PVC of weekmakers.

De slang is op elke gewenste lengte af te knippen en zo flexibel dat de 

urinestroom niet geblokkeerd wordt. Er is dus geen kans op lekkage.

Het aftapkraantje is zo ontworpen dat het gemakkelijk met één hand 

te bedienen is, ook voor mensen met een beperkte handfunctie.

Er is een mogelijkheid tot doorkoppelen aan een nachtzak voor een grotere 

opvangcapaciteit of ter preventie van opstijgende urineweginfecties.
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Instructie Conveen® Security+

Conveen® Security+ urine-opvangzakken zijn ontwikkeld om urine af te voeren bij onverwacht en ongewild urineverlies. De 
urine-opvangzakken zijn pvc-vrij en voorzien van een terugslagventiel om te voorkomen dat de urine weer terug kan stromen. 
U kunt deze urine-opvangzakken gebruiken in combinatie met een verblijfscatheter of een condoomcatheter voor maximale 
zekerheid en comfort.

Anti-knikslang
De slang is op elke gewenste lengte af te knippen en zo flexibel dat de urinestroom niet geblokkeerd 

wordt. Er is dus geen kans op lekkage.

Slang op maat knippen
Meet de lengte die u nodig heeft en knip de slang af op het dunne gedeelte. Het dunne gedeelte moet zo 
lang mogelijk zijn om een goede aansluiting met de connector te krijgen. Breng de connector in de slang 
door een paar centimeter van het uiteinde de slang samen te drukken, terwijl u gelijktijdig de connector 
zover mogelijk in de slang duwt. Druk vervolgens de connector zover mogelijk in het uiteinde van de 
condoomcatheter of verblijfscatheter.

Bevestiging aan het been
Bevestig de urine-opvangzak op uw been met de Conveen beenbandjes. Op iedere hoek van de beenzak 
zit een opening waar u de knoop van uw beenbandje doorheen kunt halen. 
Druk het klittenband van de beenbandjes goed op elkaar. Indien de beenbandjes te lang zijn, kunt u  
het overtollige gedeelte afknippen. U kunt de Conveen Security+ urine-opvangzak ook aan het been 
bevestigen met de Conveen Urinebeenzakhouder.

Conveen aftapkraantje
Het aftapkraantje is zo ontworpen dat het gemakkelijk met één hand te bedienen is, 
ook voor mensen met een beperkte handfunctie. 
Het aftapkraantje van de urine-opvangzak wordt gesloten door het afsluitklepje 
omhoog te klappen. Alle opvangzakken zijn verpakt met open aftapkraantjes!

Legen van de urine-opvangzak
Voor het legen van de urine-opvangzak hoeft u alleen het klepje naar beneden te doen. Indien u de urine-
opvangzak op het been draagt, kunt u eventueel het onderste beenbandje losmaken om het legen te 
vergemakkelijken. Als de urine-opvangzak leeg is, sluit u het aftapkraantje weer.

Nachtzak 
‘s Nachts kunt u gebruik maken van de Conveen® Urine Nachtzak of Moveen® Nachtzak voor meer 
opvangcapaciteit en zekerheid. U kunt de nachtzak doorkoppelen aan de Conveen Security+ urine-
opvangzak door de slang van de nachtzak aan het aftapkraantje van de dagzak te bevestigen. 
Vervolgens zet u het aftapkraantje van de dagzak open.  
Deze Conveen en Moveen urine-opvangzakken kunnen meerdere dagen gebruikt worden. U kunt de 
nachtzak na gebruik doorspoelen, eventueel met een scheutje azijn. Vervolgens hangt u de zak te 
drogen.

GeslotenOpen
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Bij mensen met een verblijfskatheter die  

zeer gevoelig zijn voor urineweginfecties 

kan gekozen worden voor steriele 

nachtzakken.

In de thuissituatie worden meestal 

niet-steriele nachtzakken gebruikt. 

Dient de nachtzak steriel of niet-steriel te zijn? 
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Cysto-Care® Urinezak Steriel
Art.nr. Omschrijving Inhoud Verp. ZI-nummer

UB0430 slang 120 cm 4000 ml 10 15908100

UB0420 slang 120 cm 4000 ml 20 15908119

UB0410 slang 120 cm 4000 ml 20 15908127

Cysto-Care® Urinezak Steriel

Cysto-Care® Platinum Nachtzak

-  Fastflo aftapkraan met fixatiepunt waardoor de patiënt 

verzekerd is van optimale hygiëne.

- Druppelkamer met naaldvrije kweekafnamepunt.

-  Hydrophobic filter zorgt voor ontluchting zonder kans 

op lekkage.
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Deze urine-opvangzakken kunnen 

maximaal 24 uur worden gebruikt.

De kwaliteit van de nachtzak garandeert 

een gebruiksduur van meerdere dagen 
(tot maximaal 7 dagen).

Wordt de nachtzak kortdurend of meerdere dagen 
gebruikt?
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Bij de kruiskraan zet u de verbinding 

open door het horizontale witte dopje 

in te drukken.

Bij de push-pull of trekkraan opent u de 

zak door aan het grijze dopje te 

trekken.

Welk type aftapkraan wilt u op de nachtzak?
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Conveen® Basic Nachtzak 

Conveen® Basic nachtzak
Art.nr. Omschrijving Slanglengte Inhoud Verp. ZI-nummer

218040 Met kruiskraan 100 cm 2000 ml 10 15684318

218041 Met kruiskraan 100 cm 2000 ml 210 15684326

Met de Conveen Bedhaak kan de nachtzak aan het bed 

worden bevestigd. 



68

Met de Conveen Bedhaak kan de nachtzak aan het bed 

worden bevestigd. 

Conveen® Basic Nachtzak

Conveen® Basic nachtzak 
Art.nr. Omschrijving Slanglengte Inhoud Verp. ZI-nummer

218031 
Met push-
pull kraan 

100 cm 2000 ml 210 15684334
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Maak onderstaande keuze
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Voor meer opvangcapaciteit 

kunt u een nachtzak van  

2000 ml kiezen.

Een nachtzak met een inhoud van 

1500 ml is in de meeste situaties  

ruim voldoende.

Wat is de inhoud van de nachtzak? 
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Conveen aftapkraan

Conveen® Standard Nachtzak

Conveen® Standard Nachtzak
Art.nr. Omschrijving Inhoud Verp. ZI-nummer

5062 slang 90 cm 1500 ml 30 13608436

50622 slang 90 cm 1500 ml 10 14716917

http://www.coloplast.nl/Over-ons/Landing_pages/Urine-opvangzakken/
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Conveen® Standard Nachtzak

Conveen® Standard Nachtzak 

• Flexibele slang van 90 cm.

• Handige aftapkraan.

De slang is zo flexibel dat deze niet kan knikken en de urinestroom niet 

geblokkeerd wordt.

Het aftapkraantje is zo ontworpen dat het gemakkelijk met één hand te bedienen is, 

ook voor mensen met een beperkte handfunctie.

De Conveen Standard Nachtzak kan gekoppeld worden aan een 

urine-opvangzak voor de dag voor een grotere opvangcapaciteit of ter preventie 

van opstijgende urineweginfecties. 

Met een Conveen Bedhaak kan de nachtzak aan het bed worden bevestigd.



73

GeslotenOpen

Conveen® aftapkraan

Conveen aftapkraan
Het aftapkraantje is zo ontworpen dat het gemakkelijk met 

één hand te bedienen is, ook voor mensen met een beperkte 

handfunctie. 

Het aftapkraantje van de urine-opvangzak wordt gesloten 

door het afsluitklepje omhoog te klappen. U hoeft geen klik 

te horen. Alle opvangzakken zijn verpakt met open 

aftapkraantjes!

Legen van de urine-opvangzak
Voor het legen van de urine-opvangzak hoeft u alleen het 

klepje naar beneden te doen. Indien u de urine-opvangzak 

op het been draagt, kunt u eventueel het onderste 

beenbandje losmaken om het legen te vergemakkelijken. Als 

de urine-opvangzak leeg is, sluit u het aftapkraantje weer.
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Conveen® Security+ Nachtzak

Conveen Security+® Nachtzak 
Art.nr. Omschrijving Inhoud Verp. ZI-nummer

21346 slang 140 cm 2000 ml 30 14697491

Hygiënische

aftapkraan Anti-knik slang

PVC-vrij

http://www.coloplast.nl/Over-ons/Landing_pages/Urine-opvangzakken/
http://www.coloplast.nl/continentie/professional/voorlichting/#section=Hoe-moet-de-Conveen%c2%ae-Security%2b-nachtzak-gebruikt-worden_102022
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Anti-knikslang
De slang is op elke gewenste lengte af te knippen en zo 

flexibel dat de urinestroom niet geblokkeerd wordt.  

Er is dus geen kans op lekkage.

Slang op maat knippen
Meet de lengte die u nodig heeft en knip de slang af op het 

dunne gedeelte. Het dunne gedeelte moet zo lang mogelijk 

zijn om een goede aansluiting met de connector te krijgen. 

Breng de connector in de slang door een paar centimeter 

van het uiteinde de slang samen te drukken, terwijl u  

gelijktijdig de connector zover mogelijk in de slang duwt. 

Druk vervolgens de connector zover mogelijk in het  

uiteinde van de externe katheter of verblijfskatheter.

Conveen® Security+ Anti-knikslang
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Conveen® Security+ Nachtzak

Conveen® Security+ Nachtzak
• Inkortbare anti-knikslang van 140 cm vergroot de bewegingsvrijheid.

•  Hygiënische aftapkraan, staat in gesloten stand omhoog, zodat deze niet in

contact komt met de grond.

• Bevat geen PVC of weekmakers.

Conveen® Bedhaak
Bedhaak om de Conveen Nachtzakken aan het bed te bevestigen. 

http://www.coloplast.nl/continentie/professional/voorlichting/#section=Hoe-moet-de-Conveen%c2%ae-Security%2b-nachtzak-gebruikt-worden_102022
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Welk type aftapkraan wilt u op de nachtzak?
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Conveen® Standard Nachtzak

Conveen® Standard Nachtzak
Art.nr. Omschrijving Inhoud Verp. ZI-nummer

5062 slang 90 cm 1500 ml 30 13608436

50622 slang 90 cm 1500 ml 10 14716917

Conveen aftapkraan

http://www.coloplast.nl/Over-ons/Landing_pages/Urine-opvangzakken/
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GeslotenOpen

Conveen® aftapkraan

Conveen aftapkraan
Het aftapkraantje is zo ontworpen dat het gemakkelijk met 

één hand te bedienen is, ook voor mensen met een beperkte 

handfunctie. 

Het aftapkraantje van de urine-opvangzak wordt gesloten 

door het afsluitklepje omhoog te klappen. U hoeft geen klik 

te horen. Alle opvangzakken zijn verpakt met open 

aftapkraantjes!

Legen van de urine-opvangzak
Voor het legen van de urine-opvangzak hoeft u alleen het 

klepje naar beneden te doen. Indien u de urine-opvangzak 

op het been draagt, kunt u eventueel het onderste 

beenbandje losmaken om het legen te vergemakkelijken. Als 

de urine-opvangzak leeg is, sluit u het aftapkraantje weer.
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Conveen® Standard Nachtzak

Conveen® Standard Nachtzak 

• Flexibele slang van 90 cm.

• Handige aftapkraan.

De slang is zo flexibel dat deze niet kan knikken en de urinestroom niet 

geblokkeerd wordt.

Het aftapkraantje is zo ontworpen dat het gemakkelijk met één hand te bedienen is, 

ook voor mensen met een beperkte handfunctie.

De Conveen Standard Nachtzak kan gekoppeld worden aan een 

urine-opvangzak voor de dag voor een grotere opvangcapaciteit of ter preventie 

van opstijgende urineweginfecties. 

Met een Conveen Bedhaak kan de nachtzak aan het bed worden bevestigd.
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Conveen® Security+ Nachtzak

Conveen® Security+ Nachtzak 
Art.nr. Omschrijving Inhoud Verp. ZI-nummer

21346 slang 140 cm 2000 ml 30 14697491

PVC-vrij

Hygiënische

aftapkraan Anti-knik slang

http://www.coloplast.nl/Over-ons/Landing_pages/Urine-opvangzakken/
http://www.coloplast.nl/continentie/professional/voorlichting/#section=Hoe-moet-de-Conveen%c2%ae-Security%2b-nachtzak-gebruikt-worden_102022


82

Anti-knikslang
De slang is op elke gewenste lengte af te knippen en zo 

flexibel dat de urinestroom niet geblokkeerd wordt.  

Er is dus geen kans op lekkage.

Slang op maat knippen
Meet de lengte die u nodig heeft en knip de slang af op het 

dunne gedeelte. Het dunne gedeelte moet zo lang mogelijk 

zijn om een goede aansluiting met de connector te krijgen. 

Breng de connector in de slang door een paar centimeter 

van het uiteinde de slang samen te drukken, terwijl u  

gelijktijdig de connector zover mogelijk in de slang duwt. 

Druk vervolgens de connector zover mogelijk in het  

uiteinde van de condoomcatheter of verblijfscatheter.

Conveen® Security+ Anti-knikslang
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Conveen® Security+ Nachtzak

Conveen® Security+ Nachtzak
• Inkortbare anti-knikslang van 140 cm vergroot de bewegingsvrijheid.

•  Hygiënische aftapkraan, staat in gesloten stand omhoog, zodat deze niet in

contact komt met de grond.

• Bevat geen PVC of weekmakers.

Conveen® Bedhaak
Bedhaak om de Conveen Nachtzakken of de Moveen Nachtzak aan het bed 

te bevestigen. 
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Welk type slang wilt u op de nachtzak?

De anti-knikslang zorgt ervoor dat 

de urinestroom niet geblokkeerd  

wordt en is op individuele lengte  

af te knippen.

De gladde slang zorgt voor een  

goede doorstroom van de urine.

140 cm 90 cm
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Anti-knikslang
De slang is op elke gewenste lengte af te knippen en zo 

flexibel dat de urinestroom niet geblokkeerd wordt.  

Er is dus geen kans op lekkage.

Slang op maat knippen
Meet de lengte die u nodig heeft en knip de slang af op het 

dunne gedeelte. Het dunne gedeelte moet zo lang mogelijk 

zijn om een goede aansluiting met de connector te krijgen. 

Breng de connector in de slang door een paar centimeter 

van het uiteinde de slang samen te drukken, terwijl u  

gelijktijdig de connector zover mogelijk in de slang duwt. 

Druk vervolgens de connector zover mogelijk in het  

uiteinde van de externe katheter of verblijfskatheter.

Conveen® Security+ Anti-knikslang
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Conveen® Security+ Nachtzak

Conveen® Security+ Nachtzak 
Art.nr. Omschrijving Inhoud Verp. ZI-nummer

21346 slang 140 cm 2000 ml 30 14697491

PVC-vrij

Hygiënische

aftapkraan Anti-knik slang

http://www.coloplast.nl/Over-ons/Landing_pages/Urine-opvangzakken/
http://www.coloplast.nl/continentie/professional/voorlichting/#section=Hoe-moet-de-Conveen%c2%ae-Security%2b-nachtzak-gebruikt-worden_102022
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Conveen® Security+ Nachtzak

Conveen® Security+ Nachtzak
• Inkortbare anti-knikslang van 140 cm vergroot de bewegingsvrijheid.

•  Hygiënische aftapkraan, staat in gesloten stand omhoog, zodat deze niet in

contact komt met de grond.

• Bevat geen PVC of weekmakers.

Conveen® Bedhaak
Bedhaak om de Conveen Nachtzakken aan het bed te bevestigen. 
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Anti-knikslang
De slang is op elke gewenste lengte af te knippen en zo 

flexibel dat de urinestroom niet geblokkeerd wordt.  

Er is dus geen kans op lekkage.

Slang op maat knippen
Meet de lengte die u nodig heeft en knip de slang af op het 

dunne gedeelte. Het dunne gedeelte moet zo lang mogelijk 

zijn om een goede aansluiting met de connector te krijgen. 

Breng de connector in de slang door een paar centimeter 

van het uiteinde de slang samen te drukken, terwijl u  

gelijktijdig de connector zover mogelijk in de slang duwt. 

Druk vervolgens de connector zover mogelijk in het  

uiteinde van de externe katheter of verblijfskatheter.

Conveen® Security+ Anti-knikslang
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Conveen aftapkraan

Conveen® Standard Nachtzak

Conveen® Standard Nachtzak
Art.nr. Omschrijving Inhoud Verp. ZI-nummer

5062 slang 90 cm 1500 ml 30 13608436

50622 slang 90 cm 1500 ml 10 14716917

http://www.coloplast.nl/Over-ons/Landing_pages/Urine-opvangzakken/
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GeslotenOpen

Conveen® aftapkraan

Conveen aftapkraan
Het aftapkraantje is zo ontworpen dat het gemakkelijk met 

één hand te bedienen is, ook voor mensen met een beperkte 

handfunctie. 

Het aftapkraantje van de urine-opvangzak wordt gesloten 

door het afsluitklepje omhoog te klappen. U hoeft geen klik 

te horen. Alle opvangzakken zijn verpakt met open 

aftapkraantjes!

Legen van de urine-opvangzak
Voor het legen van de urine-opvangzak hoeft u alleen het 

klepje naar beneden te doen. Indien u de urine-opvangzak 

op het been draagt, kunt u eventueel het onderste 

beenbandje losmaken om het legen te vergemakkelijken. Als 

de urine-opvangzak leeg is, sluit u het aftapkraantje weer.
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Conveen® Standard Nachtzak

Conveen® Standard Nachtzak 

• Flexibele slang van 90 cm.

• Handige aftapkraan.

De slang is zo flexibel dat deze niet kan knikken en de urinestroom niet 

geblokkeerd wordt.

Het aftapkraantje is zo ontworpen dat het gemakkelijk met één hand te bedienen is, 

ook voor mensen met een beperkte handfunctie.

De Conveen Standard Nachtzak kan gekoppeld worden aan een 

urine-opvangzak voor de dag voor een grotere opvangcapaciteit of ter preventie 

van opstijgende urineweginfecties. 

Met een Conveen Bedhaak kan de nachtzak aan het bed worden bevestigd.
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